
KULLANIM KILAVUZU 
 

Premesis® Film Kaplı Tablet  
BİRİM FORMÜLÜ 
Her tablet etken madde olarak, 30 mg B6 Vitamini, 400 µg Folik asit, 12 µg B12 Vitamini ve 200 
mg Kalsiyum’a eşdeğer 530 mg Kalsiyum karbonat içerir. Yardımcı madde olarak Poliplasdon 
XL, Mikrokristalize selüloz, Laktoz, Magnezyum stearat ve Advantia prime bulunur. 
 
TIBBİ ÖZELLİKLERİ 
Hamile kadınların %90’ında günlük faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen ve yaşam kalitesini 
düşüren bulantı, kusma şikâyetleri görülmektedir. Hamilelikte görülen bulantı ve kusma ilk 3 ay 
içerisinde ortaya çıkar ve gebelik sürecince devam edebilir. Bulantı ve kusma şikayetleri günün 
her saatinde görülebilmektedir. Bu sorunu yaşayan kadınlarda su ve kilo kaybı yaşanır. Bu 
belirtilerin şiddetinin arttığı dönemlerde ise düşük ve erken doğumlar görülebilmekte ve erkan 
önlem alınmazsa, hastaneye yatışa sebep olabilmektedir. 
Premesis® Film Kaplı Tablet, B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit ve kalsiyumun optimal 
bileşimi sayesinde gebelik dönemimde karşılaşılan bulantı, kusma şikayetlerinin erken dönemde 
önlenmesine ve giderilmesine yardımcı olan güvenli ve etkili bir çözümdür. Bu kombinasyonun 
bulantı ve kusmayı önlediği klinik çalışmalarla gösterilmiştir. 
 
B6 vitamini (Piridoksin) 
B6 vitamini (piridoksin) suda eriyen ve vücutta depolanmayan bir vitamindir. Karbonhidrat, yağ 
ve protein metabolizmasında yer alır. Hormonlar, kırmızı kan hücreleri, sinir hücreleri, 
enzimlerin yapısında ve reaksiyonlarında görev alır. 
B6 Vitamini düzeyleri gebelikte düşmektedir ve gebelik esnasında gelişen B6 vitamini eksikliği, 
mide bulantılarına sebep olabilmektedir. Gebelikte B6 vitamini tedavisinin bulantı ve kusmayı 
önlediği klinik çalışmalarla gösterilmiştir.  
 
Folik asit 
Folik asit, suda eriyen bir vitamin olarak, kırmızı kan hücrelerinin yapımı için gereklidir. 
Özellikle, hamilelik planlayan ve hamile kadınların düzenli Folik asit kullanımı, bebeğin sağlıklı 
omurilik gelişiminin sağlanması için çok önemlidir.  
 
B12 vitamini 
Suda eriyen ve vücutta depolanmayan B12 vitamini kırmızı kan hücrelerinin yapımında, yağ ve 
protein sentezinde gerekli olan bir enzimdir. Sağlıklı sinir sistemi fonksiyonları için de gereklidir.  
Hamilelikte B12 vitaminin ihtiyacı artmaktadır. Kemik iliğinde DNA sentezi için de B12 
vitamini gereklidir. B12 vitamini eksikliğinde gebelikte hızlı büyüyen dokularda DNA sentezi 
yapılamaz. Sonuç olarak kansızlık (megaloblastik anemi), doğumsal anormallikler (anomaliler) 
ve sinir sisteminde bozukluk görülme riski artmaktadır.  
 
Serum B12 vitamini değerleri ilerleyen gebelik haftalarında düşmektedir. Klinik çalışmalarda 
B12 vitamin eksikliğinin fetusta gelişme geriliğine ve beyin karıncıklarının, bazen de kafatasının 
büyümesine sebep olan hidrosefaliye neden olduğu gösterilmiştir. Aynı şekilde düşük B12 
vitamin değerleri gebelik zehirlenmesi, albumin hastalığı (preeklampsi) ve erken doğum riski ile 
ilişkili bulunmuştur. Ayrıca annedeki B12 vitamini yetersizliğinin nöral tüp defeklerine ve ayrık 
veya açık omurga (spina bifida) oluşumuna neden olduğu bildirilmiştir. 
 
Kalsiyum 
Kalsiyum, insan vücudunda en fazla bulunan mineral olup elektrolit dengesinde, kemik ve 



dişlerin yapısında, metabolik fonksiyonların düzenlenmesinde, kalbin düzenli çalışması, kas ve 
sinirlerin işlevlerinde ve demir metabolizmasında görev alır. Kalsiyum eksikliğinde kemiğin 
mineralizasyonu bozulur, sinir sistemine ait bozukluklar meydana gelir. 
Fetüsun gelişimine ve büyümesine bağlı olarak hamile kadınlarda günlük kalsiyum ihtiyacı 
artmış olduğundan dışarıdan yapılan kalsiyum desteğinin önemli olduğu bilinmektedir.  Ayrıca, 
yapılan klinik çalışmalarda hamileliğin ilk aylarında yeterli kalsiyum alımının gebelik 
zehirlenmesi, albumin hastalığı (preeklampsi) riskini azaltabileceği belirtilmektedir. 
 
 
 
 
ÖNERİLEN KULLANIM YERİ  
Premesis® Film Kaplı Tablet; hamilelik bulantı kusmalarının önlenmesine yardımcı olmak 
amacıyla kullanılır. Ayrıca bebekte nöral tüp defektlerinin proflaksisi, gebelik sırasında artmış 
kalsiyum ve B12 vitamini ihtiyacının karşılanması amacıyla da kullanılır.  
 
KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR 
İçeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık halinde kullanılmamalıdır. 
 
UYARILAR / ÖNLEMLER 

• Bu preparat laktoz içermektedir. Laktoz toleransı olmayan hastalarda doktorunuza 
danışılmadan kullanılmamalıdır. 

• Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz. 
• Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. 
• Hekiminizin belirlendiği sürede kullanınız. 

 
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER  
Günümüze kadar bildirilmiş bir yan etkisi bulunmamaktadır.  
İstenmeyen herhangi bir etki görüldüğünde doktora başvurulmalıdır. 
 
Bu kılavuzda yer almayan bir yan etki ile karşılaştığınızda Sağlık Bakanlığı Türkiye 
Farmakovijilans Merkezine (TÜFAM) bildiriniz. 
 
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ 
Reçeteli veya reçetesiz bir ilaç ya da bitkisel ürün kullanıyorsanız, doktorunuzu bu konuda 
bilgilendiriniz. 
İçeriğinde bulunan kalsiyum karbonat, tetrasiklin, estramustin ve bifosfonatlar gibi ilaçların 
emilimini azalttığından Premesis® ile bu tür ilaçların kullanımı mümkün olduğunca uzun zaman 
aralıklarında olmalıdır.  
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU 
Önerilen doz, hekimler tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, günde 1 kez 1 tablettir. 
Tabletler emilmeden, çiğnenmeden ve kırılmadan, bir miktar su ile alınmalıdır.  
 
SAKLAMA ŞARTLARI 
25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.  
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 
30 tablet içeren ambalajlarda, her biri 15 tablet içeren blisterler halinde piyasaya verilmektedir. 



 
İzin Sahibi ve Adresi 
ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş. 
ÜMRANİYE 34773, İSTANBUL 
 
Üretim Yeri: Kendy Ltd. Bulgaristan 
 
Lisansör Firma: Akatis AG İsviçre  
 
SADECE ECZANELERDE SATILIR. 


